
LATARKA LAMPA WARSZTATOWA LED COB 
ZD91

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Niezawodna,  doświetlająca  lampa  LED  dla  majsterkowiczów  wyposażona  w  silne  diody  COB  LED  -
niezastąpiona w warsztatach i serwisach czy garażach majsterkowiczów. Wyposażona w wygodny, fizyczny
włącznik wraz z regulacją mocy światła oraz wbudowany akumulator, który znacznie ułatwia doświetlanie
przestrzeni  roboczej  z  dala  od  gniazdka.  Diody  LED  wskazują  poziom  naładowania  akumulatora.
Kompaktowa konstrukcja  została  wyposażona  w  mocny  magnes  umożliwiający  zamocowanie  lampy  na
metalowej powierzchni. Latarka posiada również dodatkowy uchwyt w górnej części, dzięki któremu łatwo
zawiesisz ją na ścianie.

Cechy produktu:

• Niezawodna, kompaktowa lampa warsztatowa COB LED. 
• Jest bardzo wygodna i praktyczna. Przyda się w każdej sytuacji wymagającej poręcznego, 

dodatkowego źródła światła. 
• Wysokiej jakości diody COB LED emitują silne i jasne światło, które jest bardzo energooszczędne i

trwałe. Dzięki zastosowaniu technologii LED latarka daje dużo więcej światła w porównaniu do 
tradycyjnych żarówek, a przy tym jest dużo oszczędniejsza. 

• Obudowa lampy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa dającego gwarancję odporności 
na trudne warunki eksploatacji. 

• Lampa posiada fizyczny włącznik, wyposażony dodatkowo w regulację mocy światła. 
• Posiada tryb stroboskopowy (światło czerwone + niebieskie). 
• Diody kontrolne LED wskazują poziom naładowania akumulatora w 4 stopniowej skali. 
• Gumowane zaślepki portu USB oraz włącznika zabezpieczają je przed dostaniem się wody. 
• Wyposażona w silny uchwyt magnetyczny na podstawie pozwalający na przytwierdzenie lampy do 

metalowych powierzchni. 
• Dodatkowy hak w górnej części ułatwiający zawieszenie lampy. 
• Składana konstrukcja zwiększa wygodę użytkowania i ułatwia przenoszenie lampy. 
• Wbudowany pojemny akumulator oraz kabel USB do ładowania - możesz jej używać z dala od 

źródła zasilania. 
• Smukła konstrukcja umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 1x akumulator 18650 (2200 mAh) 
• Kabel USB do ładowania w zestawie 
• Moc: 8W 
• Typ światła: LED COB x8 + LED SMD x12 + LED T6 x1 
• Czas działania: 3-5h 
• Czas ładowania: około 3h 
• Kąt padania światła: 120 stopni 
• Regulacja mocy światła (2 stopniowa) 
• Stroboskop (kolor czerwony + niebieski) 
• Rozkładana obudowa 
• Wymiary: 5 cm x 11,5 cm x 3,9 cm 

2. Użytkowanie lampy

Aby włączyć lampkę naciśnij pomarańczowy, gumowany przycisk I/O na obudowie.

1) Po włączeniu diody LED COB zaczną świecić się na 50% mocy (tryb ciągły)
2) Kolejne wciśnięcie uruchomi diody w trybie ciągłym ze 100% mocy.
3) Trzecie wciśnięcie przycisku uruchomi tryb stroboskopowy.
4) Ostatnie (czwarte) naciśnięcie przycisku I/O wyłączy latarkę.

Aby naładować lampkę, podłącz kabel  USB do gniazda USB latarki.  Następnie drugi  koniec
kabla USB podłącz do komputera bądź ładowarki sieciowej / powerbanku.
Latarka posiada diodowy wskaźnik naładowania (0 – rozładowana → 4 – naładowana).
Po pełnym naładowaniu akumulatora (świecą 4 diody), wypnij kabel USB z gniazda.

Istnieje  możliwość  zaczepienia  latarki  na  powierzchni  za  pomocą  magnesu  w  tylnej  części
obudowy albo haczyka.
Aby zawiesić lampkę wykorzystaj do tego dedykowany otwór na śrubę ¼’’.
Ustaw lampkę na płaskiej powierzchni i wyreguluj nachylenie obudowy w dowolnej płaszczyźnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie kierować strumienia światła latarki bezpośrednio w kierunku oczu ludzi i zwierząt!
• Nie wolno otwierać obudowy latarki. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie

wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Nie zanurzać latarki w wodzie.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z

dala od źródeł ciepła.
• Czyść  urządzenie  za  pomocą  suchej,  delikatnej  szmatki.  Nie  używaj  silnych

detergentów!
• Unikać przechowywania rozładowanej latarki przez dłuższy czas.
• Zużyte baterie lub akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi

przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do ognia.


